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LĒMUMS 
 

Ventspilī 
 

2022.gada 6.oktobrī     Nr.172 

   (protokols Nr.18; 2.§) 

 

 

Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana Ventspils publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu 

  

Lai būtiski samazinātu elektroenerģijas patēriņu Ventspils valstspilsētas pašvaldības publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, vienlaikus veicinot videi draudzīgu apgaismojuma ķermeņu 

iegādi un izvietošanu Ventspils pilsētā un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošanu, kā arī, lai 

realizētu Ventspils pilsētas attīstības programmā 2021.-2027.gadam noteikto, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 

2022. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības 

un vides komisijas 2022.gada 27.janvāra ieteikuma, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas 

un budžeta komisijas 2022.gada 20.septembra ieteikuma un Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

Finanšu komitejas 2022.gada 22.septembra atzinumu, 

 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Atbalstīt projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ventspils publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu emisijas kvotu 

izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".  

2. Projekta atbalsta gadījumā uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils 

Komunālā pārvalde” Projektu realizēt 2022.-2023.gadā par kopējo summu ne vairāk kā 174 282 

EUR, t.sk. : 

2.1. EKII finansējums 60% no Projekta attiecināmajām izmaksām – 104 569 EUR; 

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums 40% no Projekta attiecināmajām 

izmaksām  – 69 713 EUR; 

3. Projekta atbalsta gadījumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils Komunālā 

pārvalde”  paredzēt 2022. un 2023. gada budžetā līdzekļus Projekta līdzfinansējumam un 

priekšfinansējumam, nepārsniedzot Projekta kopējo apjomu.  

4. Pilnvarot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils Komunālā pārvalde” direktoru  

parakstīt visu ar Projekta iesnieguma iesniegšanu un Projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju. 



  

 

5. Noteikt, ka izmaiņas Projekta finansējuma sadalījumā apstiprinātā budžeta ietvaros veicamas ar 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā vai Finanšu komitejā. 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

 

 
J.Pētersons, 63620954 

janis.petersons@ventspils.lv 

 
 

mailto:janis.petersons@ventspils.lv

